
دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

 هجتوع اهبم خویٌی *1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4539/34/;7-42/34/;7 

42/34/;7-45/34/;7 

47/34/;7-4:/34/;7
4:/34/;7-3/3/;8
3/3/;8-6/3/;8
6/3/;8-9/3/;8
9/3/;8-32/3/;8
32/3/;8-35/3/;8
35/3/;8-38/3/;8 

47/3/;8-4:/3/;8
4:/3/;8-53/3/;8
53/3/;8-5/4/;8
5/4/;8-8/4/;8
8/4/;8-;/4/;8
;/4/;8-34/4/;8
34/4/;8-37/4/;8 

49/4/;8-52/4/;8
52/4/;8-4/5/;8
4/5/;8-7/5/;8
7/5/;8-:/5/;8
:/5/;8-33/5/;8
33/5/;8-36/5/;8 

36/5/;8-39/5/;8 

پیًَذاعضبء* ثبًك  *2

 پضٍّطكذُ هحیظ سيست
 

342/5/;8-45/5/;8 



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

 ثیوبرستبى  سیٌب *3
 

8 347/34/;7-4:/34/;7
4:/34/;7-3/3/;8
47/3/;8-4:/3/;8
4:/3/;8-53/3/;8
49/4/;8-52/4/;8
52/4/;8-4/5/;8

 

 ثیوبرستبى آرش *4
 

43/3/;8-6/3/;8
53/3/;8-5/4/;8

 

 ثیوبرستبى اهیز اعلن *5
 

6 6/3/;8-9/3/;8 

5/5/;8-8/4/;8 

;/4/;8-34/4/;8 

4/5/;8-7/5/;8 

 ثیوبرستبى ثْبرلَ *6
 

6 9/3/;8-32/3/;8 

8/4/;8-;/4/;8 

34/4/;8-37/4/;8 

7/5/;8-:/5/;8 

 

 432/3/;8-35/3/;8 ثیوبرستبى ثْزاهی *7

;/4/;8-34/4/;8 

 ثیوبرستبى راسي *8

 
 

4 35/3/;8-38/3/;8 

3:/4/;8-43/4/;8 



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

ثیوبرستبى رٍسثِ+هزكش  *9

 تحمیمبت رٍاًپشضكی

4 38/3/;8-3;/3/;8 

34/4/;8-37/4/;8 

ثیوبرستبى جبهع سًبى  *11

 هحت يبط

4 3;/3/;8-44/3/;8 
:/5/;8-33/5/;8 

 

 ثیوبرستبى ضزيعتی *11
 

; 47/34/;7-4:/34/;7  

4:/34/;7-3/3/;8  

3/3/;8-6/3/;8  

47/3/;8-4:/3/;8  

4:/3/;8-53/3/;8  

53/3/;8-5/4/;8  

49/4/;8-52/4/;8  

52/4/;8-4/5/;8  

4/5/;8-7/5/;8  

 

 ثیوبرستبى ضیبئیبى *12

 

 
 

444/3/;8-47/3/;8
37/4/;8-3:/4/;8

 

ثیوبرستبى فبراثی+هزكش  *13

 تحمیمبت چطن پشضكی
 

7 6/3/;8-9/3/;8 
5/4/;8-8/4/;8 
46/4/;8-49/4/;8 
7/5/;8-:/5/;8 
39/5/;8-42/5/;8 

 

علَم غذد ٍ پضٍّطكذُ  *14

 هتبثَلیسن

 
 

3 9/3/;8-32/3/;8  



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

 هذيزيت حزاست  *15
 

7 32/3/;8-35/3/;8 
8/4/;8-;/4/;8 
43/4/;8-46/4/;8 
:/5/;8-33/5/;8 
42/5/;8-45/5/;8 

 


8;/38/3-8;/35/3 4 داًطكذُ ثْذاضت *16 

46/4/;8-49/4/;8 
 

 

داًطكذُ پزستبري ٍ  *17

 هبهبيی

3 38/3/;8-3;/3/;8 

53;/3/;8-44/3/;8  پشضكیداًطكذُ  *18 
;/4/;8-34/4/;8 
46/4/;8-49/4/;8 

 

 8;/47/3-8;/44/3 3 داًطكذُ پیزاپشضكی *19

 336/5/;8-39/5/;8 داًطكذُ تَاًجخطی *21

 8;/37/4-8;/34/4 3 داًطكذُ دارٍسبسي *21

8;/3/;3-8;/38/3 5 داًطكذُ دًذاًپشضكی *22
37/4/;8-3:/4/;8
49/4/;8-52/4/;8

 

8;/44/3-8;/3/;3 3 داًطكذُ عت سٌتی *23 
 

داًطكذُ علَم تغذيِ ٍ  *24

 رصين ضٌبسی

3 44/3/;8-47/3/;8 
 



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

داًطكذُ فٌبٍري ّبي  *25

 ًَيي پشضكی

3 37/4/;8-3:/4/;8  

داًطكذُ هجبسي*  26

هذيزيت آهبر ٍ فٌبٍري 

 اعالعبت

33:/4/;8-43/4/;8  

دثیزخبًِ ّیبت اجزايی  27

جذة اعضبي  ّیبت 

 علوی* 

اهَر حمَلی*  هذيزيت

 تَسعِ ٍ تحمیك هزكش

داًطگبُ*  ّبي سیبست

دفتز همبم هعظن رّجزي* 

 دٍرُ ضجبًِ*

 ثسیج

343/4/;8-46/4/;8  

ضجكِ ثْذاضت  *29

 اسالهطْز

4 43/4/;8-46/4/;8 
33/5/;8-36/5/;8 


547/34/;7-4:/34/;7 ضجكِ ثْذاضت جٌَة *31 

3:/4/;8-43/4/;8 
/5/;8-36/5/;8 33

 

8;/3/3-7;/34/:4 5 ضجكِ ثْذاضت ضْز ري *31 
/4/;8-43/4/;8 3:
/5/;8-7/5/;8 4

 

3/4/;8-46/4/;8 هذيزيت اهَر هبلی *33 43 
هذيزيت ثزًبهِ ريشي  *34

 ٍثَدجِ

346/4/;8-49/4/;8 

345/5/;8-48/5/;8هذيزيت تَسعِ سبسهبى  *35 



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

 ٍسزهبيِ اًسبًی

336/5/;8-39/5/;8 هذيزيت رٍاثظ عوَهی *36 
هذيزيت فٌی ًٍظبرت ثز  *37

 عزحْبي عوزاًی

342/5/;8-45/5/;8  

هذيزيت ًظبرت ٍ تَسعِ  *38

 اهَر عوَهی

339/5/;8-42/5/;8 

هزكش تحمیمبت  *39

ايوًََلَصي ٍ آسن ٍ 

 آلزصي

33/3/;8-6/3/;8  

هزكش تحمیمبت ثیوبري  *41

ّبي پَست ٍ جذام * 

هزكش تحمیمبت پَست ٍ 

 ّبي ثٌیبديسلَل 

36/3/;8-9/3/;8  

پضٍّطكذُ ثیوبري ّبي   *41

 گَارش ٍ كجذ

39/3/;8-32/3/;8 

هزكش تحمیمبت تزٍهب ٍ  *42

 جزاحی سیٌب* 

پضٍّطكذُ علَم 

 دًذاًپشضكی

348/5/;8-4;/5/;8 

هزكش تحمیمبت ضبيعبت  *43

 ًخبعی

332/3/;8-35/3/;8 

هزكش تحمیمبت علَم ٍ  44

تكٌَلَصي در پشضكی* 

هزكش رضذ فزآٍردُ ّبي 

 دارٍيی

34;/5/;8-3/6/;8 

هزكش تحمیمبت  *45

 ّوبتَلَصي ٍ اًكَلَصي

335/3/;8-38/3/;8  

هزكش رضذ استعذاد  *46

 درخطبى*

 هعبًٍت فزٌّگی*  

342/5/;8-45/5/;8  



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

 هزكش هلی هغبلعبت اعتیبد

 هزكش عجی كَدكبى *547
 

838/3/;8-3;/3/;8 
37/4/;8-3:/4/;8 
52/4/;8-4/5/;8 
33/5/;8-36/5/;8 
45/5/;8-48/5/;8  

48/5/;8-4;/5/;8  


348/5/;8-4;/5/;8 هعبًٍت آهَسضی *48  

 

34;/5/;8-3/6/;8 هعبًٍت ثْذاضت *49  

439/5/;8-42/5/;8 هعبًٍت ثیي الولل *51
4;/5/;8-3/6/;8

 

هعبًٍت تحمیمبت ٍ  *51

فٌبٍري+ )اخالق 

پشضكی ّستِ  -پشضكی

گَش -دارٍيی علَم-اي

گیبّبى  -حلك ٍ ثیٌی

 دارٍيی(

444/3/;8-47/3/;8 
39/5/;8-42/5/;8 

 

هعبًٍت تَسعِ هذيزيت ٍ  *52

ثزًبهِ ريشي هٌبثع 

داًطگبُ+ثزٍى سپبري* 

هذيزيت تحَل ًَسبسي 

 ٍهغبلعبت كبرثزدي

34;/5/;8-3/6/;8  

هعبًٍت داًطجَيی+ستبد  *53

 داًطجَيبى ضبّذٍايثبرگز

43;/3/;8-44/3/;8
36/5/;8-39/5/;8


347/3/;8-4:/3/;8 هعبًٍت درهبى *54 



دانشگاه تهران  فرح آبادساری سهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (8;/53/5 لغایت7;اسفند47)

تعدادسهمیه  نام واحد ردیف

 ساری

 ی ساری تاریخ ها

34:/3/;8-53/3/;8 هعبًٍت غذا ٍ دارٍ *55  

هَسسِ هلی تحمیمبت  *56

 سالهت

353/3/;8-5/4/;8  

ارسيبثی -هذيزيت ثبسرسی *57

عولكزد ٍ رسیذگی ثِ 

 ضكبيبت*

دفتز ارتجبط ثب داًص  

 آهَختگبى* 

 ّیئت ثذٍي رسیذگی

 اًتظبهی ّیئت علوی

348/5/;8-4;/5/;8  

 ّستِ گشيٌص* *58

ادارُ رسیذگی ثِ  

 تخلفبت اداري كبركٌبى

35/4/;8-8/4/;8 

آثبى ٍ  31دارٍخبًِ  *59

دارٍخبًِ ّبي ثیوبرستبًی 

 داًطكذُ دارٍسبسي

58/4/;8-;/4/;8 
7/5/;8-:/5/;8  

:/5/;8-33/5/;8  

 

 حَسُ ريبست* *61

 دثیزخبًِ*

 ستبدًَآٍري 

345/5/;8-48/5/;8  

 


